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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA DINOU DE JUNY DE 2014, NÚM. 8 
 

Data i hora d'inici: Dia 19 de juny de 2014 a les 20.40 hores 
Data i hora de finalització: Dia 19 de juny de 2014 a les 22 hores  
Lloc de la sessió: Sala de Plens  

 
RELACIÓ D'ASSISTENTS 

 
Alcalde-President 
Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 
Regidors/es 

Sr. Albert Clusella i Vilaseca  
Sra. Glòria Mascaró i Crusat  
Sr. Joan Capdevila i Clarà  

Sra. Montserrat Ferrer i Crusellas  
Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés  

Sr. Juan Maria Navarro i Clarà  
Sr. LLorenç Fort i Vidal 
Sra.  Sara Verdaguer i Vilaró 

Sra. Montserrat Petitbó i Perarnau 
Sr. Josep Pladevall i Moya 

Sra. Dolç Nom de Maria Tarter i Armadans  
Sra. Maria Mercè Monrós  i Tarté 
 

Secretària accidental de la Corporació 
Sra. Anna Maria Martí i Tantiñà 

 
O R D R E   D E L   D I A 

 

A - ASSUMPTES A DELIBERAR  

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 15 DE MAIG DE 2014 

L’Alcalde obre la sessió i llegida l’acta de la sessió ordinària de data quinze de maig de 

dos mil catorze, que s’ha lliurat a tots els regidors, es considerarà aprovada si no hi ha 
objeccions per part dels assistents. 
 

Atès que no es formulen esmenes, el sr. Alcalde declara aprovada l’acta per unanimitat 
i ordena la seva transcripció al llibre corresponent 

 
2. APROVACIÓ I HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

D’EMERGÈNCIES PER A INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE MOIÀ 

DICTAMEN 
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Vist que d’acord amb el previst en l’article 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya, els plans especials estableixen les emergències generades 

per riscs concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics 
adequats per a avaluar-los i tractar-los. 
 

Vist que d’acord amb el previst a l’apartat 4 del mateix article 18, les corporacions 
municipals en el territori de les quals s'apliquen els plans especials són obligades a 

incorporar en llurs plans d'actuació municipal les previsions derivades del pla especial 
en allò que els afecti. 
 

Vist que d’acord amb l’establert en el Pla Infocat de la Generalitat de Catalunya, han 
d’elaborar el PAM per incendis forestals els municipis on la mitjana dels valors del 50% 

de la superfície amb més perill del terme té un perill alt o molt alt i alhora compleixen 
una de les següents condicions: 
 

- Tenir més de 5% de la superfície dins de Perímetres de Protecció Prioritària i més de 
50ha. forestals 

 
- Tenir més del 15% de superfície forestal i més de 100ha forestals 
 

De conformitat amb els articles 47 i 48 de la Llei 4/1997, correspon al Ple de 
l’Ajuntament aprovar els plans d’actuació municipal i, en general qualsevol altre 

instrument de planificació de Protecció civil d’àmbit municipal.  
 
Vist el Pla d’actuació Municipal per Incendis Forestals elaborat per Diputació de 

Barcelona,  
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Pla d’actuació municipal d’emergències per a 
incendis forestals del municipi de Moià”, redactat per l’Oficina Tècnica de prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública pel termini de trenta dies inserint 

anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a un dels mitjans de comunicació 

escrita diària per a formulació de reclamacions i al·legacions. En el cas que no se’n 
formulin es considerarà aprovat definitivament sense que s’hagi d’adoptar cap més 
acord de forma expressa. 

  
TERCER.-  Una vegada aprovat definitivament, es trametrà un exemplar del Pla 

d’actuació municipal d’emergències per a incendis forestals del municipi de Moià, a la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya per tal d’obtenir la seva homologació. 
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QUART.- Notificar el present acord a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, a l’Associació de Defensa Forestal de 

Moià, i a la Policia Local de Moià. 
 

Sr. Clusella.- Els plans que tenim actualment són de l’any 2007 i ara la Diputació ens 

dóna l’oportunitat d’aprovar-los i de fer-los homologables. Els tindrem vigents amb la 
normativa actual. 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el 
present dictamen. 

3. APROVACIÓ I HOMOLOGACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 

D’EMERGÈNCIES PER A INUNDACIONS AL MUNICIPI DE MOIÀ 

DICTAMEN 

Vist que d’acord amb el previst en l’article 18 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya, els plans especials estableixen les emergències generades 
per riscs concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics 

adequats per a avaluar-los i tractar-los. 
 

Vist que d’acord amb el previst en l’apartat 4 del mateix article 18, les corporacions 
municipals en el territori de les quals s'apliquen els plans especials són obligades a 
incorporar en llurs plans d'actuació municipal les previsions derivades del pla especial 

en allò que els afecti. 
 

Vist que d’acord amb l’establert en el Pla Inuncat de la Generalitat de Catalunya, han 
d’elaborar el corresponent Pla d’Actuació Municipal aquells municipis que estan en les 
zones de risc d'inundació molt alt, alt o mitjà i Moià es troba classificat com municipi 

de risc mitjà. 
 

De conformitat amb els articles 47 i 48 de la Llei 4/1997, correspon al Ple de 
l’Ajuntament aprovar els plans d’actuació municipal i, en general qualsevol altre 
instrument de planificació de Protecció civil d’àmbit municipal.  

 
Vist el Pla d’actuació Municipal per Inundacions elaborat pel Consell Comarcal del 

Bages,  
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Pla d’actuació municipal d’emergències per a 
inundacions del municipi de Moià”, redactat pel Consell Comarcal del Bages. 
 

SEGON.- Sotmetre l’acord a informació pública pel termini de trenta dies inserint 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, al tauler d’anuncis de la Corporació i a un dels mitjans de comunicació 
escrita diària per a formulació de reclamacions i al·legacions. En el cas que no se’n 
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formulin es considerarà aprovat definitivament sense que s’hagi d’adoptar cap més 
acord de forma expressa. 

 
TERCER.-  Una vegada aprovat definitivament, es trametrà un exemplar del Pla 
d’actuació municipal d’emergències per a inundacions del municipi de Moià, a la 

Comissió de Protecció Civil de Catalunya per tal d’obtenir la seva homologació. 
 

QUART.- Notificar el present acord a la Policia Local de Moià. 
 

Sr. Clusella.- Aquest està redactat pel Consell Comarcal del Bages i s’ha de fet a 

través d’una subvenció per la qual cosa dir que cap de tots dos plans no han suposat 
cap cost.  

Sr. Navarro.- El telèfon a nom meu que consta al redactat del Pla no és el correcte. 
L’hauríem de canviar. 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el 

present dictamen. 

 

4. APROVACIÓ  DELS PREUS DEL MENJADOR DEL CASAL D’ESTIU 2014 

DICTAMEN 

Vista la sol·licitud presentada per Aramark, concessionari del servei de menjadors 

escolars, demanant l’aprovació dels preus del menjador del Casal d’Estiu 2014, 
 

Considerant que el servei de menjador del Casal d’Estiu, bo i trobant-se comprès dins 
l’objecte del contracte de concessió del servei de menjadors escolars, no té definit el 
preu màxim al qual s’ha d’oferir, 

 
Considerant que l’article 9.4 del plec de clàusules administratives del contracte de 

concessió del servei de menjadors escolars determina que el preu dels serveis no 
regulats pel Departament d’Ensenyament no podrà superar el preu dels serveis 
regulats per aquest Departament en més d’un 20 %.  

 
Atès que el preu del servei de menjador del Casal d’Estiu proposat per Aramark 

respecta aquesta limitació, 
 

Vista la conformitat amb les modificacions proposades pels tècnics que signen al peu 
d’aquesta proposta, 
 

Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents, 

 
ACORDS 
 

PRIMER.-Aprovar els preus del Casal d’Estiu 2014 proposats per Aramark que es fixen 
a continuació: 

 
 Preu menú usuari fix: 4,88 + IVA. 
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 Preu menú usuari esporàdic: 5,50 + IVA 
 

SEGON.- Notificar la resolució presa al contractista amb els advertiments processals 
de rigor. 
 

Sra. Mascaró.-  Bé, només dir que s’havia d’especificar el preu del menjador pels 
integrants dels Casals d’estiu, que és el contemplat en els plecs.  

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el 
present dictamen. 

 

5. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I LICITACIÓ DEL 
SERVEI DE NETEJA DE L’ESCOLA PÚBLICA JOSEP ORRIOLS I ROCA 

 
DICTAMEN 
 

Vista la iniciativa impulsada per l’Alcaldia Presidència proposant l’aprovació de 
l’expedient de contractació del servei de neteja de l’Escola Pública Josep Orriols i Roca 

amb la convocatòria simultània del procediment de licitació corresponent, 
 
Considerant que el preu de la concessió vigent es considera inassumible, per la 

delicada situació econòmico-financera en què es troba la hisenda municipal, la qual 
cosa determina la necessitat de reduir-lo, 

 
Vist que aquesta disminució de preu s’estima factible en els conceptes de reducció en 
433,33 hores anuals de la jornada de treball ordinària que s’està fent actualment per 

part del personal de l’actual concessionària, la supressió de les jornades de treball 
corresponents als dies de lliure elecció (108 hores) i la supressió de les jornades de 

treball de Setmana Santa (108 hores), 
 
Considerant que aquesta remodelació de jornades de treball permetria un estalvi 

potencial, referit al preu vigent del contracte, de 9.032,72 Euros anuals, segons 
l’estudi econòmic obrant a l’expedient, 

 
Considerant que, simultàniament al tràmit d’informació pública dels plecs és preceptiu 

de donar audiència a l’actual concessionari, per tal que al·legui el que consideri 
pertinent a la seva defensa en relació a les disposicions que ordenen el traspàs del 
servei al concessionari que resulti del procediment de licitació que es posa en marxa, 

 
Considerant que també es considera preceptiu de donar audiència, en compliment de 

l’establert a l’Estatut dels Treballadors, als empleats de l’actual concessionari, en 
relació a la prevista alteració de les condicions de treball que tenen actualment 
establertes i a la futura subrogació en el contracte de treball que tenen subscrit de 

l’empresa que resulti adjudicatària del procediment de licitació que s’incoa per mitjà de 
la present resolució, 

 
Atès allò que disposa la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
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Llei municipal i de règim local; el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público aprovat per  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre i normativa 

concordant i complementària en aquesta matèria, 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple amb la 

introducció de les esmenes acordades, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  

 
ACORDS 
 

PRIMER.-Aprovar els plecs de clàusules econòmic administratives i tècniques 
particulars del contracte del servei de neteja de l’Escola Pública Josep Orriols Roca que 

s’insereixen en forma annexa a aquesta Resolució. 
 
SEGON.-Sotmetre el plec aprovat a informació pública i audiència dels interessats 

durant el termini de vint dies, per tal que s’hi puguin deduir reclamacions i al·legacions 
i amb el ben entès que en el cas que no se’n presentin el plec aprovat esdevindrà 

elevat automàticament a la categoria de definitiu. 
 
TERCER.-Comunicar la resolució presa als treballadors de l’actual concessionari per tal 

que pugui deduir-ne les reclamacions i al·legacions que considerin pertinents a la seva 
defensa dins el termini de vint dies. 

 
QUART.-Convocar simultàniament la licitació del contracte amb el ben entès que 
aquesta s’ajornarà el temps que sigui necessari en el cas que es presentin 

reclamacions o al·legacions contra el plec de condicions. 
 

Sra. Mascaró.- La prestació del servei és actualment molt elevada i per a poder reduir 
el preu del contracte s’ha cregut convenient reduir la jornada laboral anual, els dies de 
lliure disposició que són quatre i els quatre dies laborables de Setmana Santa. De 

moment per Nadal no es varia per fer neteja més a fons. La qualitat de la neteja amb 
aquesta reducció no s’ha de veure afectada. 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el 
present dictamen. 

 

6. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 08/2014 

DICTAMEN 

Considerant que existeixen despeses que no poden demorar-se fins a l’exercici següent 
i  per a les quals no existeix crèdit, es fa necessària la modificació per suplements de 

crèdit i la concessió de crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a baixes de crèdits 
d’altres aplicacions no compromeses, les quals s’estimen reduïbles sense pertorbar el 
respectiu servei. 

  
Considerant que amb data cinc de juny de 2014, es va emetre informe de Secretaria 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
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Considerant que amb data sis de juny de 2014 es va emetre Informe d’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb data sis de juny  de 2014 

per Intervenció s’informà favorablement la proposta de l’Alcaldia. 
 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple en sessió de data 

dotze de juny de 2014, amb els vots a favor dels grups municipals Ara Moià i Entesa 
per Moià i amb les abstencions del grup municipal CIU, es proposa al Ple de la 

Corporació l'adopció dels presents 
 
ACORDS 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2014 del 

pressupost en vigor, en la modalitat de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris 
finançats amb càrrec a baixes de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent 
d’acord amb el següent resum per capítols: 
 

 AJUNTAMENT 

 Modif. de crèdits 8/2014 

 
INGRESSOS DESPESES 

 ALTES BAIXES ALTES  BAIXES 

CAPÍTOL I          119.688,23 €  

CAPÍTOL II          27.241,34 €    

CAPÍTOL III        

CAPÍTOL IV        

CAPITOL V        

CAPÍTOL VI          13.659,37 €    

CAPÍTOL VII        

CAPÍTOL VIII        

CAPÍTOL IX        

TOTAL 0,00 € 0,00 € 40.900,71 € 119.688,23 € 

   Superàvit      78.787,52 €  

 

 

SEGON. Donar compte que la baixa de 78.787,52 euros de capítol I correspon a la 

correcció del Romanent de Tresoreria negatiu d’acord amb l’informe d’intervenció de la 
liquidació del pressupost de 2013.  
 

TERCER. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona pel termini de quinze dies, durant els quals els 

interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’haguessin presentat 
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-

les. 
 

Sr. Santaeugènia.- El més important és corregir el romanent de tresoreria. Al no 
absorbir-se amb l’aprovació del nou pressupost s’havia de fer la correcció durant l’any 
d’aquests 78.787,52 €. Per la resta s’ha intentat resoldre la demanda que hi havia des 

de les regidories a les quals s’hi havia de fer front, i que són les següents: 
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Senyalització vertical. 
Arreglar Molí Nou.  

Comprar un turbidímetre per la piscina, ja que la legislació ens obliga. 
Comprar un termo per Can Carner. 
Actuació al Parc, als enjardinaments, s’hi destinaran uns vuit mil euros.  

Arranjament de camins amb una subvenció. 
Arreglar carrers, amb el paleta de què disposa la brigada, i per comprar material. 

 
Sr. Alcalde.-  En un Ple es va dir que el regidor Sr. Santaeugènia deixava 
temporalment la regidoria, m’havia descuidat de dir-ho, però ara mitjançant decret ja 

s’ha reincorporat. 
 

Sra. Tarter.-  Tal i com vàrem dir a la Comissió Informativa, ens abstindrem en la 
votació i ho explicarem en el Ple. En referència als setanta-vuit mil euros, l’Interventor 
ja va informar que en el Ple de juny hi hauria aquesta modificació, que es treuria de 

Capítol I, que era dels policies que no tornaven, això cap problema, però la queixa és 
que arrel de la modificació tècnica s’ha aprofitat per introduir uns canvis polítics sense 

el consens previ. Directament ens vàrem trobar totes les propostes a l’expedient de 
modificació. Nosaltres sempre hem votat a favor el pressupost que heu portat al Ple i 
sempre havíem acordat que es farien les Comissions de Seguiment i que entre tots 

decidiríem el destí del romanent, on invertiríem, sempre havíem deixat molt clar que 
les prioritats seran les que demaneu des de les regidories que són qui sap què fa falta. 

La queixa és que si hem de fer una reunió d’aquí a quinze dies pel tancament del 
segon trimestre del 2014, però ja està tot repartit i ja està tot decidit, nosaltres no 
estem d’acord amb què s’hagi fet d’aquesta manera i per això ens abstindrem. Si no hi 

hagués hagut tot el tema polític i s’hagués restringit al romanent, m’agradaria que 
quedés molt clar en l’acta que el nostre grup naturalment hi hagués votat a favor, 

perquè és un tema que hi estem completament d’acord i és necessari. 
 
Sr. Navarro.- El nostre grup votarem a favor d’aquesta modificació de crèdits tot i que 

tenim aquests dubtes de dir, per una banda destinem uns nou mil euros al Molí Nou i 
el que ens preocupa és que si amb la LRSAL afecta o no, si obrim un nou servei, no sé 

si és el moment oportú per invertir allà. Que Molí Nou funcioni ja ens agradaria hi 
tenim il·lusió, però no sé si ara és el moment, perquè quan Intervenció ha informat 

favorablement que es podia gastar aquí, quan es va demanar per adequar altres 
instal·lacions municipals, es va dir que no, perquè el retorn de la inversió seria molt 
llarg, i com que no hi ha cap estudi de la inversió que fem, potser ell la té..., que 

autoritzi deu ser que ho pot fer. Jo amb el tema de la LRSAL hagués estat més 
prudent, perquè ens diuen que haurem de tancar serveis no obligatoris i aquest no ho 

és, jo hagués esperat una mica més a veure com resulta tot això, tot i que la il·lusió de 
tenir el Molí Nou arreglat la tenim i ens agradaria perquè la idea és bona, però potser 
s’havia d’haver esperat a veure què passava..  

Per altra part, això dels carrers trobo lògic que ho fem ara i no esperem a finals d’any i 
també ens heu brindat que manifestem les nostres inquietuds per a coses a fer. Al parc 

si ara s’ha fet l’obra ho aprovem perquè s’havia tret d’altres partides, i ara s’ha de 
pagar. També ens hagués agradat participar en la elaboració del Projecte. 
Sr. Alcalde.-  Només aclarir una cosa Joan, que és que no obrim un servei nou. Diem 

d’invertir aquests diners de què disposem per regular i legalitzar Molí Nou, perquè és 
un espai que ens demanen molt. Referent a aquest informe que dius de l’Interventor, 
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suposo que fas referència a arreglar un espai per a poder traslladar la Companyia 
d’Aigües a una altra ubicació. El lloguer de l’actual edifici de la Companyia d’Aigües 

s’ha negociat a la baixa. Ara tenim els diners per a adequar un espai, Molí Nou, que 
ens pugui garantir que una vegada obert a la ciutadania, el seu ús està degudament 
adequat i legalitzat. No és tant la inversió sinó dir: en principi hem fet un pedaç a la 

Companya d’Aigües i aquests diners que hem invertit els destinem a Molí Nou i 
solucionem un altre problema, amb els mateixos diners intentem solucionar-ne dos. La 

LRSAL sí que ens afectaria però com que no és un servei nou, no s’obre de nou només 
s’adequa i disposarà de la llicència corresponent. 
Sr. Fort.- Sí que reiterem la nostra demanda que això s’acceleri al màxim per tenir 

una rendibilitat social per la gent, però és que  a més a més, fa una hora que hi acabo 
de passar i està molt brut, es veien globus i que s’hi havia anat a fer alguna celebració. 

No sé si dins la regulació que s’està fent s’hi hauria de regular això, la neteja, perquè 
és un espai molt bo, però no el respecten, no sé com s’hauria de fer, potser una 
reglamentació, uns cartells. 

Sr. Alcalde.- Doncs recollim el suggeriment perquè sí que dins el plec de condicions 
d’utilitzar l’espai s’hi podria posar una clàusula o posar algun tipus de sanció si no es 

deixa l’espai net, perquè de pedagogia ja en fem molta, però.. 
Sr. Fort.- Precisament els que ho deixen brut són els que no demanen autorització, 
són els que van allà com hi podem anar qualsevol i ho deixen com ho deixen.   

Sr. Capdevila.- Avui també casualment hi he anat i hi havia un grup de nanos de 
quart curs amb la mestra i podríem preguntar-li què ha passat.  

Referent a la senyalització vertical dir que de Turisme i a través del Consorci hem 
obtingut una subvenció d’uns sis mil euros. L’Ajuntament hi ha de posar uns mil cinc-
cents euros,  i el total són uns set mil euros i escaig. 

Sr. Navarro.- Sobre els noms que figuren a la senyalització n’he vist algun que potser 
no és correcte, el de l’Esplai no ho és ara s’ha de dir Espai Caixabank o alguna cosa 

així, penso que hauríeu de tenir cura de demanar-ho a les mateixes entitats, que no 
passi com a la guia de telèfons que no varen sortir tots. 
Sr. Capdevila.- Hi ha un parell de coses que la Maria ja ens va fer veure i que també 

es corregiran. 
Sr. Alcalde.- És un tema que cal aclarir i recollim les observacions d’en Joan i la 

Maria. 
Sra. Tarter.-  També s’hauria de fer constar que els privats s’ho paguen ells. 

Sr. Capdevila.-  Només hi posem els que ja hi eren perquè si hi hem de posar a 
tothom no es llegiran els cartells, per massa contingut d’informació. 
Sr. Santaeugènia.-  Jo sí que voldria convidar a tots els grups a presentar propostes 

per a la destinació dels aproximadament quaranta mil euros de què disposarem per a 
fer actuacions. En el ple de setembre potser ja ho podríem aprovar i a finals de 

setembre que ja s’hi estés treballant, aniríem amb més temps que l’any passat. 
Bàsicament per participar-hi tots. Al tornar a l’activitat veig que més que decisions 
polítiques és cobrir el dia a dia, tapem forats, arreglem el parc, no era voluntat 

política. Aquest any intentem fer-ho millor. 
Sra. Tarter.- Si s’ha hagut de córrer a fer aquestes modificacions és perquè s’ha tibat 

de bosses de vinculació i ara abans no s’acabi el trimestre s’ha d’arreglar. La decisió 
d’arreglar el parc ha estat una decisió política, no el dia a dia, que hi estem d’acord, 
però no s’ha dit. Ja t’agraeixo que ens convidis i de cara al setembre ja prepararem 

propostes. 
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Sr. Alcalde.-  De fet s’ha vist que de les demandes i de la discussió que hi va haver en 
el pressupost anterior, era no esperem al darrer moment, s’han complert tots els 

tancaments, les dates de les reunions per a passar comptes, s’han demanat propostes 
i ho hem anat millorant respecte a l’any passat. Anem millorant. Crec que progressa 
adequadament i quan en sabrem plegarem. 

Sr. Capdevila.-  El Parc feia tres anys que no es netejava i al buidar el  llac, es va 
començar l’actuació i varen sorgir coses. Ara també hem mirat la glorieta, que es veu 

tan maca i resulta que hi ha mitja teulada que no hi és, a la banda del darrera. Una 
paret l’han tirada a terra, tot això crec que és el dia a dia. 
Sr. Navarro.- Tots hi posem bona voluntat, però m’agradaria participar-hi més. El dia 

a dia és farregós i si governés potser faria igual. El Parc no fa tres anys que no es 
neteja. Preocupa el vandalisme. 

 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per majoria simple amb els vots a favor dels 
regidors/es Guiteras, Mascaró, Clusella, Capdevila, Santaeugènia, Ferrer, Navarro, 

Petitbò, Fort, Verdaguer i Pladevall i l’abstenció de les sres. Armadans i Tarté, aprova 
el present dictamen. 

 
7. APROVACIÓ DE LES FESTES DE CARÀCTER LOCAL PEL 2015 

DICTAMEN 

 
Vista l'Ordre EMO/133/2014 de 14 d’abril publicada al DOGC 6613 de 30 d’abril de 

2014, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a 
l'any 2015. 
 

Vist que de les 14 festes laborals, dues tindran caràcter local i que es fixaran per Ordre 
del Conseller d'Empresa i Ocupació a proposta dels municipis respectius. 

 
Vist que tal i com estableix l'article 46 del Reial decret 2001/1983 de 28 de juliol, és 
competència del Ple Municipal fixar les dues festes de caràcter local. 

 
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa Permanent del Ple, es proposa al 

Ple de la Corporació l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

PRIMER. ESTABLIR com a festes de caràcter local per a l'any 2015 els següents dies: 

 
 - 20 de gener  de 2015 

 - 17 d’agost de 2015 
 
SEGON. COMUNICAR-HO als Serveis Territorials d'Empresa i Ocupació per tal 

d'incloure la relació a l'Ordre de Festes Locals de Catalunya per a l'any 2015. 
 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova el 
present dictamen. 
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B - CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 

8. DONAR COMPTE AL PLE DE LA REINCORPORACIÓ DEL REGIDOR 
D’HISENDA JOVENTUT I ESPORTS 

Vist que el ple municipal en sessió de data 20 de febrer de 2014 va acordar eximir 

temporalment el sr. Maurici Santaeugènia i Valdés regidor d’Hisenda, Esports i 
Joventut de les seves responsabilitats polítiques respecte a l’assistència a les sessions 

dels òrgans col·legiats i dels ens i societats dependents de les que en forma part. 
 
Atès que es va nomenar temporalment la regidora Montserrat Ferrer i Crusellas com a 

membre de le la Comissió Especial de Comptes i Comissió Informativa d’Hisenda. 
 

Considerant que el sr. Maurici Santaeugènia i Valdés ha superat les circumstàncies 
personals que li impedien exercir les funcions més amunt citades. 
 

Es dóna compte al Ple de la Corporació del següent: 
 

PRIMER.- El Sr. Maurici Santaeugènia i Valdés es reincorpora plenament a les  
funcions i responsabilitats polítiques que té confiades tant com a Regidor, tant com a 
membre dels òrgans col·legiats i societats dependents dels quals en forma part.  

 
Sr. Navarro.- Ens n’alegrem de la reincorporació i això vol dir que tot ha anat bé. 

Sra. Tarter.-  Ens hi sumem. 
 

9. DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA DEL NÚM. 129 AL 163 DEL 

2014 

A continuació i en compliment del que preveu l’article 42 del vigent Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic, es dóna compte dels Decrets, que fent 
ús de les atribucions que reglamentàriament té atribuïdes, ha dictat l’Alcaldia des de la 
data de celebració de la darrera sessió plenària fins la data de redacció de l’ordre del 

dia del present Ple, correlativament numerats  
 

del núm. 129/2014 al núm. 163/2014, 
 

ambdós inclosos els quals han estat a disposició dels membres de la Corporació des de 
la convocatòria de la present sessió plenària i es recullen a l’expedient de la sessió. 
 

Sr. Navarro.-  Sobre l’enllumenat del c/. Joaquim Sala, si l’enllumenat el paguen els 
veïns i l’asfalt l’empresa?. 

Sr. Clusella.- La capa d’asfalt provisional la paga l’empresa i es varen mantenir 
converses amb els veïns per si els semblava de participar-hi per tal que fos definitiu. 
No veien bé afrontar aquest cost però si que reclamaven disposar de l’enllumenat i 

posar-hi fanals. Finalment els veïns han assumit el cost de l’enllumenat tot i que és de 
manera provisional. Si els fanals s’han de treure o de moure els veïns ho hauran 

d’assumir perquè, com hem dit, és provisional. 
Sra. Tarter.- Els fanals seran de propietat municipal? 
Sr. Clusella.- Sí, i en farem el manteniment. 
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Sr. Navarro.-  En el Decret 162/2014 d’aprovació de factures, n’hi ha unes del Rodón, 

aparellador que ja no hi era quan vàrem entrar i veig que les deu haver fet ara, entenc 
que són finals d’obra i que pensem que són aquestes factures que tenen sobrecost. 
Que potser estan sobredimensionades... 

Sra. Ferrer.- Una corresponia al c/. Jacint Icart i Castell de Clarà, una altra al forjat 
de la sala de Plens... 

Sr. Navarro.-  No sé si és prudent acceptar aquest factura perquè certifiquem que 
està bé l’obra. Aquell enginyer va dir que  era molt cara. No sé si és el cas... 
Sr. Alcalde.- Tant la del forjat com el Castell de Clarà....bé per fer-ho fàcil, aquestes 

són dues obres que l’Interventor ens ha dit que hem de pagar.  
 

10. CONEIXEMENT DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE LES 
SESSIONS DE DATES 21 DE MAIG I 4 DE JUNY 

Es dóna compte al Ple dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local 

de dates: 
 

21 DE MAIG I 4 DE JUNY DE 2014 
 
El Ple pren coneixement de tots els acords que ha adoptat la Junta de Govern Local 

des de la darrera sessió plenària ordinària del dia 15 de maig de 2014 
 

C - MOCIONS, PRECS I PREGUNTES 

11. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DELS AJUNTAMENTS CONTRA L’APLICACIÓ 
DE LA “LLEI WERT” 

La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés 
polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té 

com a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a 
les nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i de tota la 
comunitat educativa i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per la 

llengua que parla habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en 
acabar la seva escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una 

altra llengua estrangera. 
 

La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les 
competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció 

centralista, uniformista i autoritària de l'estat i no resol els problemes que avui té 
l'educació,  

 
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a l'àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model 

d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli.  
 

Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. 
L'assetjament continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per les 
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contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que 
dificulta notablement la seva activitat docent.  

 
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una 
resposta col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre 

model d'escola, de l’educació i del futur de la nostra llengua que és garantia per al 
nostre futur nacional. 

 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 

ACORDS: 
 

PRIMER.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model 
lingüístic i curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat educativa. 
 

SEGON.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que 
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a 

decidir el propi model educatiu. 
 
TERCER.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi. 

 
QUART.- Incorporar el banner de Som Escola al web municipal donant suport a la 

campanya en defensa del nostre model educatiu. 
 
CINQUÈ.- Enviar còpia de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 

 

Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels assistents aprova la 

present moció. 

 

12. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUÏTAT DE LA 

COOPERACIÓ MUNICIPAL AL DESENVOLUPAMENT A CATALUNYA I DE 
REBUIG A LA LLEI 27/2013 DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT 

DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL  

Des de l’ACM  volem fer un reconeixement públic de la trajectòria i el valor de la 

cooperació municipal que des de fa més de 25 anys ha dedicat recursos públics a la 
cooperació al desenvolupament com a resposta a les demandes inicials de la ciutadania 
de destinar el 0’7% del PIB a la cooperació amb els països del Sud.  

 
En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha estat durant 

molt anys pionera a nivell europeu i àdhuc mundial de com, des de la pròpia 
autonomia local, calia realitzar actuacions per combatre els desequilibris i desigualtats 
entre els països del Nord i els del Sud. També cal destacar que des de les  

administracions locals s’han impulsat diferents iniciatives internacionals del món local 
per promoure els agermanaments i les xarxes de ciutats en tots els àmbits. 

 
La cooperació municipal catalana s’empara entre d’altres normatives, en la Carta 
Europea d’Autonomia Local del 15 d’octubre de 1985 ratificada per l’Estat espanyol l’1 
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del març del 1989, en el seu article 10.3 estableix que “les entitats locals poden, en les 
condicions eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats d’altres Estats”.  

Igualment, els Estatuts d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 i de 2006, com a 
normes institucionals bàsiques regulen les competències exclusives en règim local de 
la Generalitat de Catalunya.  

 
De caire sectorial, estatal tant la Llei 23/1988 de 7 de juliol de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo  regula a l’article 20 que “la cooperació al 
desenvolupament que realitzen les CCAA i les entitats locals és expressió solidària de 
les respectives societats” i que “l’acció que les esmentades entitats en la cooperació al 

desenvolupament es basa amb els principis d’autonomia pressupostària i auto 
responsabilitat en el seu desenvolupament i execució” com la Llei 26/2001, Llei 

catalana de cooperació al desenvolupament aprovada per unanimitat pel Parlament de 
Catalunya el 17 de desembre, entén la cooperació al desenvolupament i la solidaritat 
internacional, com a bé públic global en la realització de la qual s'ha compromès la 

societat catalana. Una de les especificitats més importants del model català de 
cooperació que recull aquesta Llei, és la concepció de la intervenció pública com a 

complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de cooperació.  
 
També cal esmentar diversos pronunciaments internacionals sobre el rol important i 

creixent del paper dels municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets 
humans. Entre d’altres, la 1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament 

(1985) en les seves conclusions  es feia “una crida a les autoritats locals perquè donin 
suport i estimulin els intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD>>.  A la 
Carta de Berlín (1992) a través del document  “Iniciatives Locals pel Desenvolupament 

Sostenible”  i a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000), 
document aprovat per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d’elles un centenar de 

catalanes, es recull la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una 
obligació, la Declaració de París (2005) sobre l’eficàcia de l’ajuda es destaca el paper 
de les autoritats locals en la planificació del desenvolupament.  

 
Des de les institucions comunitàries, la Comunitat Europea (2013) publica una 

important comunicació adreçada al Parlament Europeu, al Consell , al Comitè Econòmic 
i Social Europeu i al Comitè de les Regions titulat Capacitació de les autoritats locals en 

els països socis en ares a la millora de la governabilitat i l’eficàcia dels resultats del 
desenvolupament.  
 

L’aprovació de la LRSAL suposa un intent de recentralització competencial de l’Estat 
espanyol que es fonamenta en una concepció centralista i uniforme, que en l’àmbit de  

l’acció exterior ens remet a moltes dècades pretèrites, i que d’aplicar-se suposaria una 
involució competencial del model de cooperació al desenvolupament dut des de l’àmbit 
local. 

 
Es proposa al Ple de Corporació l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 
 

PRIMER.- Considerar que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets 
d’identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i 
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valora positivament  la tasca duta a terme per les administracions locals en els darrers 
més de 25 anys de trajectòria. 

 
SEGON.- En conseqüència expressa el seu rebuig a la Llei 27/2013 de 27 de desembre 
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) perquè tal com ha 

dictaminat el Consell de Garanties Estatutàries vulnera el nostre Estatut d’Autonomia 
que confereix competències exclusives a  la Generalitat en matèria de règim local, 

redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat. 
 
TERCER.- Recomanem als ens locals catalans continuar prestant la cooperació al 

desenvolupament des de l’àmbit local com a competència voluntària municipal. 
 

QUART.- DIFONDRE aquest posicionament al Govern de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris, al Consell de Cooperació al 
Desenvolupament i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 

 
Sotmès a votació el Ple de la Corporació per unanimitat dels asistents aprova la 

present moció. 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
Sr. Fort.- Respecte a una pregunta feta al darrer Ple sobre l’estat dels expedients 

persentats a l’Oficia Antifrau. 
Sr. Alcalde.- No m’han contestat, el que em varen deixar clar era que no ens dirien 
res més, i que el que farien serien dues opcions: Opció A, o bé que ens dirien que no 

continuarien amb aquest expedient, o Opció B, que directament ens demanarien 
documentació. Jo segueixo insistint i en aquell moment varen ser molt radicals i 

suposo que quan els truco no se’m posen al telèfon. Ells donaran una resposta.  
 
Sr. Navarro.- La Comissió de Comptes no s’ha reunit, ara diem que es convocarà pel 

disset i pregunto perquè no ho hem fet abans, que estaríem dintre de termini. 
Sr. Santaeugènia.-  Es volia fer abans, però no estava a punt. Ara l’Interventor fa 

uns dies de vacances i ho convocarem per quan torni. 
Sr. Navarro.- Més que res perquè durant el període d’exposició en què la gent els pot 

venir a repassar, ens trobem enmig de l’agost i això ja es donava abans i donava la 
sensació que es feia per ser menys transparents. Fer-ho per vacances costa més, però 
si no estaven a punt, i ja ens els han requerit..bé, res més. 

Sr. Santaeugènia.- Es farà també el seguiment del pressupost del segon trimestre. 
 

Sr. Alcalde.-No sé com encabir el que volem dir, no és una moció, ni un prec, ni una 
pregunta. Potser dir que és un prec... 
 

Sr. Capdevila.- Hi havia pressupostada una subvenció pel premi que donem al Liceu 
del Festival Internacional de Música Francesc Viñas, que enguany ha quedat desert. 

Són dos mil euros i hem tingut una oferta del grup de Castellers dels Minyons de 
Terrassa, per a fer una actuació i el pressupost són mil euros. 
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Sr. Clusella.-  Per Junta de Govern Local d’ahir vàrem passar els canvis de destinació 
de PUOSC i es va fer l’obertura del segon sobre del POUM i en volem fer una valoració 

política, per tant farem una reunió per parlar-ne. 
 
Sr. Navarro.- Vull agrair que ens hi convidéssiu tot i que no hi vaig poder assistir per 

tenir una visita mèdica. 
 

Sr. Alcalde.- Voldria proposar al Ple, en un Ple extraordinari, un debat, un Ple exclusiu 
per a discutir com encarem aquest final de legislatura, queda menys d’un any, no pot 
ser una moció de confiança perquè queda menys d’un any i ha d’estar lligada al 

pressupost o a una altra qüestió d’aquest tipus, i el que proposem és un Ple 
extraordinari. Un monogràfic sobre discussió de què fem aquest darrer any, perquè hi 

ha coses molt importants a decidir. Tenim la LRSAL, que hem d’encarar, això suposa 
canvis importants en el municipi, com pot ser Patronats, com pot ser el tema de la 
Comarca i el Consorci, com és el tema de la Secretaria i Intervenció que són places 

que estem cobrint de manera encara massa provisional i que les persones que es 
varen comprometre a fer-nos aquest servei ja fa temps que han expirat el temps 

compromès, el que passa és que segueixen endavant tot i les dificultats de diferents 
caires. Tenim també processos judicials on hem de prendre decisions, Tarin, Gorina, 
Tribunal de Cuentas, Moià Deute, tenim d’altres problemes molt greus, com és el Club 

Esportiu, Piscina Municipal, Les Faixes, tenim un Pla d’Ajust de la Diputació de 
Barcelona que no sabem com ens encararà, però si hem de complir el que diu la Llei 

hem de fer retallades brutals en el pressupost per tal de poder complir amb el 
necessari, tenim altres temes com per exemple la recepció de l’obra de Montví, de la 
Urbanització, tenim un tema importantíssim que és el POUM i ens queden molts pocs 

mesos. El que sí està clar és que estem passant tots plegats un situació que no és 
gens còmode i és molt difícil perquè ens tensiona a tots, per tant, això no ho podem 

deixar d’aquesta manera. El dia a dia, a tots, i parlo del tretze regidors, ja no hi poso 
al personal, els tretze regidors i la situació complexe que suposa afrontar aquests 
reptes, caldria que, almenys ho entenem així, que poguéssim separar les coses i les 

entoméssim amb el màxim de rigor i amb el màxim de consens, perquè la confiança no 
existeix, crec que fóra bo que no ens afectés a nivell personal, perquè la majoria de 

nosaltres, almenys pel que fa a mi, no ens coneixíem, per tant, no hi hauria d’haver 
cap tema personal, però les actuacions de tots i parlo de tots tretze i dels que no hi 

són ara, doncs sí que han condicionat aquesta confiança i ara parlo només per mi, però 
crec que parlo també en nom dels regidors d’Ara Moià, i aquesta confiança ja no 
existeix, l’hem perduda tots i aquests problemes que tenim al davant, que són molt 

greus, ja que no existeix la confiança, hauríem de tenir un cert consens o sinó deixar 
les coses clares. Mira, per nosaltres la prioritat és aquesta i aquesta, i per nosaltres és 

aquesta i aquesta...i aquí pau i després glòria, però el que no pot ser és que no fem 
aquesta vomitada, si em permeteu, que és hiper necessària, vomitada d’idees, de 
projectes, de llista de prioritats i ens entendrem el que ens entendrem, però crec que 

la situació que hi ha ara l’hem d’afrontar d’una manera o altra i creiem que la millor 
manera d’afrontar aquesta situació és dient-nos les coses a la cara, en un acte públic, 

segurament serà perquè no pot ser d’una altra manera, amb el màxim rigor i respecte, 
però sí que hem de trobar una sortida a aquest atzucac de manca absoluta de 
confiança. Valdria la pena que féssim un Ple... 
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Sra. Tarter.- Ara estem en un Ple que és un acte públic, podríem fer-ho ara, ves dient 
els temes i ens anem posicionant..”  

Sr. Alcalde.- Ara no toca i valdria la pena que féssim un Ple. 
Sra. Tarter.- No has parlat de Moiàfutur. 
Sr. Alcalde.-  Tens raó, no hem parlat de Moiàfutur, que és una de les coses més 

greus que tenim. Hauríem de tenir molt clar quins recursos tenim, quin temps tenim i 
a partir d’aqui marcar-nos unes prioritats i respectar-les tots. Aquesta seria aquesta 

cosa rara que no entra en el punt C de mocions, precs i preguntes, però que s’havia de 
dir i crec que és bo que es digui en un Ple, que consti en acta i que tots ho parlem. 
Sra. Tarter.- Com alcalde tu tens la competència per a convocar els plens i que per 

tant ja diràs quin dia i hora faríem el Ple extraordinari.  
 Sr. Navarro.- Per nosaltres no hi ha cap problema, el que aleshores s’ha de preparar 

perquè si això ha de ser cadascun, un punt per decidir individualment, no?...perquè hi 
ha molts punts que es deuen haver de fer un per un potser... 
Sr. Alcalde.- Nosaltres ens imaginàvem, fer el debat de l’Estat de la Nació, és a dir, 

uel debat general que es fa....posem tots a debat quina és la situació, com ho veiem 
tots i com ho podem encarar, tenint la situació que tenim, no hi ha més, que ho 

debatem que ho discutim, que sigui tant llarg com hagi de ser, on tothom pugui dir 
com ho veu i a partir d’aqui en traguem unes conclusions i a partir d’aquestes 
conclusions actuem en conseqüència  

Sr. Fort.-  Només demanaria que fos absolutament.., no sé si hi haurà conclusions no 
sé si hi haurà votacions, sinó demanar a secretaria que mirés quin tipus d’acte és, 

perquè si és un ple....no vull dir sense punts, però si és sense votacions i sense res, 
que sigui ajustat, perquè entenc que la intenció final és que sigui públic, bé la intenció 
final no...és importantíssim que sigui públic i rigorós i seriós i formal, però és clar, què 

és això no?.  
Sr. Alcalde.- No, és una proposta...a veure un debat així, és pot fer en qualsevol 

moment per debatre el que ens doni la gana, podem debatre si volem xocolata desfeta 
el dia de la festa major o si volem coca. El que sí que es farà, és que no serà l’equip de 
govern el que marcarà l’ordre del dia, sinó que ens reunirem els portaveus, exposarem 

quina és la situació que veiem tots i el prepararem amb la calma que faci falta i si ha 
de ser el setembre serà el setembre  

Sr. Fort.- Si s’ha de votar alguna cosa, sobre aquests punts que evidentment són 
cabals, són importantíssims, no es pot votar si no hi ha una proposta concreta i clara, 

no té cap sentit. Si els punts són complexes, com estem parlant avui i no tenim uns 
dictamens, no podem votar vaguetats, ni podem votar disposicions ni confiances   
Sr. Alcalde.- No tenim perquè votar confiances. Crec que un debat important com 

aquest crec que és un acte de transparència brutal. Posar a debat què és el que tenim 
al davant, que es posicioni cada grup, com pensa tothom com s’ha d’afrontar, d’això 

no cal que en surti cap resolució, ni cap proposició. Si d’aquí en  surt obtenir 
compromisos, fantàstic, però el que estem proposat és: tots som conscients que tenim 
aquests reptes, tots som conscients dels recursos que tenim, tècnics, humans no sé 

què...tots sabem els riscos que tenim a l’entorn. Fer un debat que no sigui una 
exposició al poble del que fa l’equip de govern o del que fa l’oposició, sinó tots junts 

arribar a unes conclusions, i si en trobem alguna que en el debat de preparació creiem 
que hi ha de ser, doncs fem-ho, però sinó, jo crec que una posada en comú de coses i 
que no surti cap votació també és molt sa. Bé parlem-ho entre tots. Nosaltres el que 

volíem era en principi posar una moció de confiança, perquè entenem que no la tenim i 
que els reptes que tenim al davant s’havia de fer. Bé, això no és possible, doncs ja 
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està. Com que no és possible i la desconfiança i segueix essent per part de tots, el mal 
rotllo institucional segueix insistint per part de tots i els problemes els tenim igual i ens 

afecten a tos, doncs, caram, busquem una fórmula, un debat que pugui ser públic, 
obert i que el puguem debatre i exposar les nostres opinions      
Sra. Tarter.-  I creus que se solucionarà? 

Sr. Alcalde.- No ho sé. És una manera de què tothom digui el què i prioritzi, digui 
coses, no ho sé...Jo crec que la confiança no es guanya amb un Ple, ni amb una reunió 

ni amb una cervesa i com que no existeix i ens queden vuit mesos.....Crec que....no sé 
si m’he explicat bé al començament, les confiances personals, no sé si algú ha perdut 
la confiança personal, a la persona. Jo com que no us coneixia i vosaltres no em 

coneixíeu, tots teníem nivells de coneixença diferents, però no amb una situació de 
màxima tensió i de màxima responsabilitat. Això no ho arreglarem fent una excursió al 

Canigó i tampoc ho arreglarem fent un debat així, però al menys aquella cosa que ens 
afecta que no és la personal i que si ens afecta la personal potser haurem de fer, no sé 
què, un tractament amb un coach, fent un coaching o el que sigui, però crec que això 

no és el que importa al poble, si ens avenim més o menys personalment. El que sí que 
importa al poble és si encarem bé els reptes       

Sr. Fort.- L’únic que demanaria és que es prepari molt bé, i si és necessari més d’una 
reunió prèvia que es faci.  
Sr. Alcalde.- Estem absolutament d’acord i a més l’hem de preparar tots tres grups, 

no l’ha de preparar un sol grup només. Si que no podem anar més enllà del setembre. 
Per canalitzar-ho bé a través de la Junta de Portaveus, cadascú que porti la seva idea, 

com s’ho imagina i ho rebatem entre tots, arribem a acords i ens coordinem i ho fem 
de mutu acord. 
Sra. Tarter.- Comentar que una qüestió de confiança si mires la LOREG, només es pot 

presentar vinculada a quatre projectes, Pressupostos, Ordenançes, POUM I ROM. Un 
alcalde que té els pressupostos aprovats per unanimitat, gairebé és per explicar-ho als 

alcaldes que realment tenen problemes i més estant governant en minoria i a més 
estan prohibides les mocions de confiança en el darrer any de legislatura. Busques 
l’alternativa. 

Sr. Alcalde.-És el que es pot fer. 
Sr. Navarro.- Penso que aquest tema ens pot anar bé a tots. Sí que és cert que els 

temes personals, hem de poder seguir sent amics, i com diu el Dionís amb un Ple o  
una reunió o una  cervesa no ho arreglarem, però potser amb dos plens, dues reunions 

i dues cerveses si, al final ens acabem coneixent, amb molts no havíem treballat mai 
junts.  Hi ha haguts friccions que eren innecessàries, que no valia la pena que hi 
haguessin sigut. 

Sr. Alcalde.-  Bé, dons donem el Ple per acabat. 
 

El President aixeca la sessió de la qual cosa com a secretària accidental estenc aquesta 
acta. En dono fe. 
 

A continuació s’obre un torn de paraules entre el públic assistent. Es produeix una 
intervenció. 


